
Dr. Ademar Benévolo Lugão/ Dra. Sandra Regina Scagliusi 



INTRODUÇÃO 

As borrachas são materiais de natureza polimérica que possuem como 

principal característica a elasticidade; em condições normais, podem 

deformar-se e voltar rapidamente ao seu estado inicial.  

São classificadas em : 

 borracha natural (NR);  

 borrachas sintéticas.  
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 borracha butílica (IIR) 

 

 borracha clorobutílica (CIIR) 

 borracha bromobutílica (BIIR) 

 



INTRODUÇÃO 

  Revestimento para pneus sem câmaras;  

   Câmaras de ar;  

  Câmaras de ar para bolas de futebol, basquete etc;  

  Rolhas para frascos de medicamentos e produtos 

farmacêuticos;  

 selantes e adesivos;  

  O-rings;  

  Próteses (biomédico);  

  Tanque e forros de lagoa, etc. 



Nos últimos anos, a produção e o consumo  da indústria de 

borracha aumentou; como os materiais poliméricos  não se 

decompõem facilmente, a disposição de resíduos poliméricos  

tornou-se um grande problema para os municípios e governos.  

 

  

INTRODUÇÃO 

Evolução do consumo mundial de borracha 

(Fonte: Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB) 



INTRODUÇÃO 

 Queima: geração de energia; 

 Aterro Sanitário:  decomposição muito lenta; 

 Reaproveitamento: utilização em asfalto, fabricação de solados de 

sapatos, etc.; 

 Carga Inerte: após moagem e pulverização para produção de 

artefatos de qualidade inferior. 

 



Radiação Ionizante 

Raios gama são ondas eletromagnéticas, com comprimento 

extraordinariamente curto e uma enorme capacidade de 

penetração. 



Objetivo  

 A metodologia usada neste trabalho para recuperação e/ou 

reciclagem de borrachas foi o processamento com raios gama 

seguido de cisalhamento em cilindro aberto. Foi estudada a 

obtenção de borrachas desvulcanizadas, para permitir uma 

nova reticulação (ou vulcanização), onde o reciclado retorna 

como carga ativa e não como carga inerte, para fabricação de 

artefatos. 

O principal aspecto é a abordagem técnica, que torna 

economicamente viável, a reciclagem de borracha. Deve-se 

enfatizar a possibilidade de redução de resíduos descartados.  



Fluxograma de preparação das amostras 
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Recuperação das Borrachas 

Ingredientes 
RC2 

 (phr) 

RC5   

 (phr) 

RC8  

 (phr) 

Bor. Butílica 70 - - 

Bor. Bromobutílica - 70 - 

Bor. Clorobutílica - - 70 

Bor. Cloropreno - - - 

Bor. Butílica irradiada (25 

kGy) e cisalhada 
30 - - 

Bor. Bromobutílica irradiada 

(25 kGy) e cisalhada 
- 30 - 

Bor. Clorobutílica irradiada 

(25 kGy) e cisalhada 
- - 30 

Óxido de Zinco 5 3 5 

Estearina 1 1 1 

Plastificante 25 25 28 

Negro de Fumo  70 70 75 

Enxofre 2 0,5 0,5 

TMTD 1 - - 

MBTS 0,5 0,5 - 

ZMDC - 0,1 - 

ZBEC - - 2 
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RECICLAGEM 

 

Composto com 100 phr de borracha virgem 



RECICLAGEM 

Amostras Tempo (minutos) Temperaturas de Vulcanização (°C) 

Am. 2 (butílica curada com enxofre) 4,0 180 

Am. 5 (bromobutílica curada com enxofre) 4,0 180 

Am. 8 (clorobutílica curada com enxofre) 2,0 180 

Amostras Tempo (minutos) Temperatura de Vulcanização (ºC) 

RC 2 (butílica curada com enxofre) 7,0 180 

RC 5 (bromobutílica curada com enxofre) 2,0 180 

RC 8 (clorobutílica curada  com enxofre) 4,0 180 
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CONCLUSÕES 

A reciclagem é um processo fundamental; ajuda a manter o equilíbrio 

ecológico da natureza, considerando que os elastômeros apresentam 

longo período para decomposição. 

 

A avaliação das propriedades físico-químicas dos compostos contendo 

borracha recuperada evidenciaram que a influência da adição de 

borracha recuperada por irradiação e cisalhamento, favorece o 

decréscimo nos valores de tensão e alongamento na ruptura. Porém os  

resultados também comprovaram a compatibilidade dessa 

incorporação. 

 

O processamento com raios gama seguido de cisalhamento das 

borrachas butílicas, bromobutílicas e clorobutílicas, demonstra a 

viabilidade técnica para a aplicação em processos industriais de 

recuperação deste tipo de borracha. 

 

 Com base nas dificuldades em reciclagem das borrachas vulcanizadas, 

principalmente quanto ao reprocessamento, devem ser destacadas a 

importância e eficiência na incorporação de resíduos destes materiais 

em seu processo original sem a adição de nenhum aditivo químico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Patente depositada em novembro de 2014: 

 

 “Processo de Degradação Controlada de Compostos  de Borrachas 

Butílicas e Halobutílicas” 

 

 

 

 Processo de recuperação de borrachas por meio de irradiação seguido de 

cisalhamento é inédito e já foi apresentado em uma reunião da ANIP 

(Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos) com a presença de 

várias indústrias de borracha entre elas: 



MUITO  OBRIGADA! 
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